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Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часова
активне
наставе
1.
Основи синтаксе руског језика
Руски језик и књижевност, Основне академске студије
2+1
2.
Конфронтациона анализа руског и
Руски језик и књижевност, Основне академске студије
0+1
српског језика
3.
Синтакса руског језика
Руски језик и књижевност, Основне академске студије
2+0
4.
Стилистика руског језика
Руски језик и књижевност, Основне академске студије
2+0
5.
Руски језик 1
Сви студијски програми - основне студије
2+0
6.
Руски језик 3
Англистика, Србистика, Француски језик и
2+0
књижевност, Новинарство-основне студије
7.
Руски језик 4
Англистика, Србистика, Француски језик и
2+0
књижевност, Новинарство-основне студије
8.
Руски језик 5
Француски језик и књижевност, Основне академске
1+1
студије
9.
Руски језик 6
Француски језик и књижевност, Основне академске
1+1
студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Посесивне реченице у руском језику и њихови еквиваленти у српском, магистарски рад одбрањен на Филолошком факултету у Београду 9.3.2010. године
2. Руске посесивне реченице и њихови српски еквиваленти (Логичко-семантички и формалнограматички аспекат), Научни диалози, Сборник посветен на 10-годишнината от научното партньорство между Филологическия и Философския факултет на Университетите във Велико Търново и Ниш, Филологически факултет
(Велико Търново), Философски факултет (Ниш), Велико Търново, 2012, с. 53-74.
3. Руске посесивне реченице са квантитативним значењем и њихови српски еквиваленти, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Радови Филозофског факултета, Филолошке науке, број 13,
књига 1, Пале, 2011. с. 507-522.
4. Руске посесивне реченице са глаголом иметь и њихови српски еквиваленти (сажетак на српском језику, резиме на руском језику), Универзитет у Нишу, Научни скуп Наука и савремени универзитет, 10-11. новембар
2011. Књига резимеа, Ниш, 2011. с. 160-161; Филологија и универзитет, Тематски зборник радова, Научни
скуп Наука и савремени универзитет 1, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Издавачки центар,
Ниш, 2012. с. 914-931.
5. Облици есть, нет и да као речи-реченице у руском језику и њихови српски еквиваленти (Пар даI и нетI), (Резиме на руском језику штампан у Књизи сажетака), Универзитет у Нишу, Научни скуп Наука и савремени
универзитет 2, 16-17. новембар 2012. с. 242-243.
6. Руске речи есть и нет у егзистенцијалним реченицама и њихови српски еквиваленти, Philologia Mediana, година V, број 5, Ниш, 2013. с. 393-402.
7. Речи-реченице и егзистенцијалне реченице са руским речима есть, нет и да. (Пар да и нет и пар есть и нет).
Речи, Београд, 2012, IV, бр. 5, с. 58–78.
8. Нулте и крње парадигме у руском и српском граматичком систему (Именице и глаголи), (Сажетак на српском и руском језику штампан у Књизи сажетака), Универзитет у Нишу, Научни скуп Наука и савремени
универзитет 3, 15. и 16. новембар 2013. с. 298-299
9. Граматички статус и синтаксичке функције руских речи есть, нет и да и њихови српски еквиваленти,
докторска дисертација одбрањена на Филолошком факултету у Београду 9. јуна 2015. године.
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10. Руске зависне реченице са везником и везничком речју что и њихови српски еквиваленти.
(Резиме на српском и руском језику штампан у Књизи резимеа) – Универзитет у Нишу, Научни скуп са
међународним учешћем Наука и савремени универзитет 5, 13. и 14. новембар 2015, Књига резимеа,
Ниш: Филозофски факултет, новембар 2015, с. 222-223. М64 – 0,5 п.; (Саопштење штампано у целини)
Савремена наука о језику и књижевности, Тематски зборник радова, Научни скуп Наука и савремени
универзитет 5, Библиотека Научни скупови, II том, Издавачки центар Филозофског факултета, Ниш,
2016, с. 247-265.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Усавршавања
Стручно усавршавање у Москви - април 2002. и јул 2009. године, оба пута на Државном институту за руски језик „А. С. Пушкин“.
Методички семинар у организацији Центра за међународно образовање Московског државног
универзитета „М. В. Ломоносов“, новембрa 2012. и септембра 2013. године, на Филозофском факултету у Нишу (Методическая школа русистики - „Методика преподавания РКИ: актуальные проблемы“, рег. No 108, 263).
Радила као симултани преводилац за Дуванску Индустрију „Филип Морис“ у Нишу - јул 2004, јануар-март 2005.
године. За потребе исте компаније превела и више стручних приручника.
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